
ОГОЛОШЕННЯ №286/11/245-НЕР 
про результати проведення конкурсу

щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та 
на умовах пайової участі в регіонах України 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Міністерство оборони України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022.
1.3. Місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
1.4.  Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування  та  ідентифікаційний  код  за
ЄДРПОУ): Міністерство оборони України, 00034022.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України.
3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі:  закупівля квартир на вторинному ринку та
на  умовах  пайової  участі  в  регіонах  України,  а  саме:  лот  1 –  м.  Київ,  до  20
квартир;   лот  2  –  Київська  область  (Києво-Святошинський  район,  міста  Біла
Церква,  Бровари,  Вишгород,  Ірпінь,  Бориспіль,  Васильків,  смт  Буча),  до  110
квартир; лот 3 –                   м. Вінниця, Вінницька область, до 20 квартир; лот 4 –
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область,  до 20 квартир; лот 5 –  м. Івано-
Франківськ, до                                 7 квартир; лот 6 – м. Запоріжжя, Запорізька
область, до 20 квартир;лот 7 – Львівська область, до 20 квартир; лот 8 – Одеська
область,  до 30 квартир; лот 9 – м. Полтава, Полтавська область, до 25 квартир;
лот 10 – м. Тернопіль, Тернопільська область, до 15 квартир; лот 11 - м. Харків,
Харківська область,  до 30 квартир;              лот 12 – м. Черкаси, Черкаська
область, до 14 квартир; лот 13 – м. Чернігів, до               15 квартир.

3.3. Строк поставки товарів або надання послуг: 
закупівля квартир на вторинному ринку – до 20 грудня 2015 р.; 
закупівля квартир на умовах пайової участі – до 20 грудня 2015 р.
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1.  Адреса  веб-сайту,  на  якому  замовником  розміщується  інформація  про  закупівлю:
www  .  mil  .  gov  .  ua  , розділ “Державні закупівлі”.
4.2.  Дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  про  проведення  процедури  закупівлі,
опублікованого  в засобах масової інформації:  № 286/1/222-НЕР,  опублікованого  у газеті
“Народна армія” від 13.11.2015 року № 87 (5422).
5. Результат проведення процедури закупівлі: 
5.1. Дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію:
08.12.2015 року.
5.2. Конкурс відмінено чи визнано таким, що не відбувся: 
5.2.1. Дата прийняття рішення: 08.12.2015 року.
5.2.2. Причина: 
за лотами 1 та 3 – так, як до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше двох учасників;
за лотами 13 – у зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
за лотами 5, 7, 8 та 12 – у зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій. 
6. Ціна найбільш економічно вигідних конкурсних пропозицій: 
за лотом 2:
 – 49 313 600 (сорок дев’ять мільйонів триста тринадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп. з
ПДВ (14 000,00 грн./м2 (з ПДВ));
–  29  932  391  (двадцять  дев’ять  мільйонів  дев’ятсот  тридцять  дві  тисячі  триста
дев’яносто одна) грн. 00 коп. без ПДВ (13 795,00 грн./м2 (без ПДВ));
– 15 527 347 (п’ятнадцять мільйонів п’ятсот двадцять сім тисяч триста сорок сім) грн.
00 коп. з ПДВ (13 495,00 грн./м2 (з ПДВ)).

за лотом 4: 
–  18 305  460  (вісімнадцять  мільйонів  триста  п’ять  тисяч  чотириста  шістдесят)  грн.
00 коп. з ПДВ (10 900,00 грн./м2 (з ПДВ));
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за лотом 6: 
– 12 336 840 (дванадцять мільйонів триста тридцять шість тисяч вісімсот сорок) грн.
00 коп. без ПДВ (10 800,00 грн./м2 (без ПДВ));
– 799 399 (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч триста дев’яносто дев’ять) грн. 50 коп. без
ПДВ (10 005,00 грн./м2 (без ПДВ)).

за лотом 9:
 – 1 580 650 (один мільйон п’ятсот вісімдесят тисяч шістсот п’ятдесят) грн. 00 коп. без
ПДВ (10 100,00 грн./м2 (без ПДВ));
– 4 497 180 (чотири мільйони чотириста дев’яносто сім тисяч сто вісімдесят) грн. 00 коп.
з ПДВ (10 200,00 грн./м2 (з ПДВ)).

за лотом 10:
 – 3 113 220 (три мільйони сто тринадцять тисяч двісті двадцять) грн. 00 коп. з ПДВ
(10 600,00 грн./м2 (з ПДВ));
– 2 859 456 (два мільйони вісімсот п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят шість)
грн. 00 коп. з ПДВ (10 600,00 грн./м2 (з ПДВ)).

за лотом 11:
 – 2 718 240 (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч двісті сорок) грн. 00 коп. без ПДВ
(11 200,00 грн./м2 (без ПДВ));
– 27 089 260 (двадцять сім  мільйонів  вісімдесят  дев’ять тисяч двісті  шістдесят)  грн.
00 коп. без ПДВ (10 800,00 грн./м2 (без ПДВ)).

7. Інформація про переможця конкурсу: 
за лотом 2:
7.1.1.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Товариство  з  обмеженою
відповідальністю “Українська інвестиційна компанія “УК”;
7.2.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36360394;
7.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, будинок, 28, офіс 66;

7.1.2.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Товариство  з  обмеженою
відповідальністю “Будівельна сервісна компанія “Україна”;
7.2.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36971905;
7.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок, 1-А, офіс 291;

7.1.3.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Фізична  особа  Мартинюк  Наталія
Володимирівна;
7.2.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2678303963;
7.3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Водопійна, будинок, 19, квартира 153;

за лотом 4:
7.1.4.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Товариство  з  обмеженою
відповідальністю “КСІЛ”;
7.2.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36893555.
7.3.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
51831,  Дніпропетровська  область,  Петриківський  район,  с.  Єлизаветівка,
вул. Котовського, будинок 47А-1-1;

за лотом 6:
7.1.5.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Фізична  особа  Левченко  Сергій
Леонідович;
7.2.5. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2649115613.
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7.3.5. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
72301, Запорізька область, м. Мелітополь, 2-й провулок Крилова, будинок 47;
за лотом 9:
7.1.6.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Фізична  особа  Бершадський  Сергій
Петрович.
7.2.6. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2533811436.
7.3.6. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
39611, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 304, будинок 16, квартира 94;

7.1.7.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Товариство  з  додатковою
відповідальністю “ПОЛТАВТРАНСБУД”.
7.2.7. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 01377190.
7.3.7. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 4.

за лотом 10:
7.1.8.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Приватне  підприємство  “Виробничо-
будівельна фірма “АРІАДНА”.
7.2.8. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 21150979.
7.3.8. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
46005, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька-Бічна, будинок 10.

7.1.9.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Приватне  підприємство  “ІНВЕСТ-
РОДИНА”.
7.2.9. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 34600046.
7.3.9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Живова, будинок 15А.

за лотом 11:
7.1.10.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Фізична  особа  Кіданова  Наталія
Олександрівна.
7.2.10. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 2199317308.
7.3.10.  Місцезнаходження  (для  юридичної  особи)  або  місце  проживання  (для  фізичної
особи): 61000, м. Харків, проспект Косіора, будинок 122А, квартира 105.

7.1.11.  Найменування/прізвище,  ім’я,  по  батькові: Публічне  акціонерне  товариство
“Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СПІНАКЕР”.
7.2.11. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 34956141.
7.3.11.  Місцезнаходження  (для  юридичної  особи)  або  місце  проживання  (для  фізичної
особи): 61024, м. Харків, вул. Чайковська, 5-7-9/1.


